لیست کتاب های تحصصی بهداشت عمومی (زبان فارسی)
عنوان کتاب

ردیف

انتشارات/سال

نویسنده/مترجم

1

فيزيک پزشکی

عباس تکاور

آئينه

2

بيوشيمی هارپر

ناصر ملک پور

اشارت

3

بيوشيمی عمومی

پرويز شهبازی

دانشگاه تهران

4

بيوشيمی با تفسير در پزشکی

محمود دوستی

دانشگاه تهران

5

روشهای آماری و شاخص های بهداشتی

کاظم محمد

سلمان

6

اصول و روشهای آمار زيستی

آيت اللهی

موسسه انتشاراتاميرکبير

7

اپيدميولوژی گورديس

حسين صباغيان و کورش هالکويی

گپ

8

اصول اپيدميولوژی مازنر

حسين ملک افضلی و ناصری

مرکز نشر دانشگاهی

9

اکولوژی

محمدرضا اردکانی

دانشگاه تهران

11

اکولوژی عمومی

اصغر نيشابوری

دانشاه پيام نور

11

سالمت همگانی و اکولوژی انسانی

هيئت مؤلفين

نشر فردا

12

کتاب جامع بهداشت عمومی

حسين حاتمی و همکاران

ارجمند

13

اپيدميولوژی و کنترل بيماريهای شايع

فريدون عزيزی ،حسين حاتمی ،جانقربانی

نشراشتياق

در ايران
14

اصول ،کيفيت و تصفيه آب و فاضالب

محمد شريعت پناهی

دانشگاه تهران

15

مواد زايد جامد

قاسمعلی عمرانی

دانشگاه آزاد اسالمی

16

پرتوهای يونساز و بهداشت آنها

اشرف السادات مصباح

دانشگاه تهران

17

کليات بهداشت حرفه ای

عليرضا چوبينه

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی

18

اصول ارگونومی

حسن صادق نائينی

نشر آسمان

19

درسنامه پزشکی پيشگيری و اجتماعی

خسرو رفايی شيرپاک

ايليا

21

درباره مديريت خدمات بهداشتی و

مک ماهون (علی کشتکاران و آيت اللهی)

دانشگاه علوم پزشکی شيراز

درمانی فارس

درمانی
21

خدمات مديريتی در شبکه بهداشت و

سيروس پيله رودی

وزارت بهداشت

درمان شهرستان
22

برنامه کشوری بهداشت روانی

جعفر بوالهری

بشری

23

بهداشت روانی

بهروز ميالنی فر

نقش قوميس

24

راهنمای کاربردی تغذيه برای بيماران

حسن مظفر خسروی

البات

ديابتی
25

اصول تغذيه رابينسون

ناهيد خلدی

نشر ساعی ،نشر خلدی

26

تغذيه تکميلی

حسن مظفری خسروی

نشر الباب

27

تغذيه و رژيم غذايی زن باردار

سيد علی کشاورز

نشر الباب

28

تغذيه و رژيم غذايی ورزشکاران

سيد علی کشاورز

کتابيران

29

اصول برنامه ريزی بهداشتی

فريد عبادی آذر

بشارت

31

جامعه شناسی ارتباطات

باقر ساروخانی

نشر نی

31

آموزش بهداشت

منوچهر محسنی

کتابخانه طهوری

1

32

ارتباط شناسی

محسنيان راد

سروش

33

تحقيق در سيستمهای بهداشتی

مرتضی زعيم

وزارت بهداشت

(انتشارات )WHO
34

روش تحقيق و نگارش مقاالت علم

شاهين آخوندزاده ،دليری همپا

نشر جامع نگر

35

تغذيه و بهداشت مواد غذايی

نسرين اميدوار

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران

36

بهداشت مواد غذايی

داوود فرج زاده

نور دانش

37

راهنمای بهسازی محيط در باليای

ابوالحسن نديم

عصار نشردانشگاهی

طبيعی
38

اقدامات ايمنی مناسب در زمان شيوع

معاونت پژوهشی

گروه مترجمين

بيماريهای واگير
41

فيزيولوژی گايتون

ترجمه سيامک ملکی وهمکاران

ارجمند

41

آناتومی عمومی

محمد علی نراقی

اشراقيه

42

روانشناسی عمومی

حمزه گنجی

رشد

43

مقدمات جامعه شناسی

منوچهر محسنی

نشر دوران

44

جمعيت ،توسعه و بهداشت باروری

کامل شادپور

نشر ميترا

45

درسنامه جامع آمار زيستی

سيروس علی نيا

جامعه نگر

46

مبانی جامعه شناسی

منوچهر محسنی

طهوری

47

آموزش کمکهای اوليه

محمود رضائيان

48

بهداشت سالمندان

براتعلی رضاپور

شاهد علوم پزشکی اروميه

49

اصول و مبانی جامعه شناسی

براتعلی رضاپور

شاهد علوم پزشکی اروميه

51

آموزش بهداشت

براتعلی رضاپور

نشر حاذق

51

مراقبت از بيمار

براتعلی رضاپور

شريعتی

52

درسنامه پزشکی پيشگيری و اجتماعی

جی ای پارک  -ک پارک

سماط

کليات خدمات بهداشتی

مترجم :حسين شجاعی تهرانی

53

اقدامات بهداشتی در شرايط اضطراری

احمد اصل هاشمی

اختر

54

بهداشت در باليا

عرب ،الهيار

گلبان

55

پرستاری بهداشت جامعه

ليلی عاليپور ،علی صالحیخواه ،حبيباهلل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

حسينی ،زهرا زنديه

درمانی استان اصفهان ،سبز آرنگ

56

پرستاری بهداشت جامعه

رخشنده محمدی

نی

57

نظريه های جامعه شناسی

تقی آزاد ارمکی

سروش

58

انگليسی برای دانشجويان رشته پزشکی

محمدحسين تحريريان و همکاران

سازمان سمت

2

)لیست کتابه های تحصصی بهداشت عمومی (زبان انگلیسی
Row
1

Author
Pierre L. Yong, LeighAnne Olsen, and
J. Michael McGinnis

Book title
Value in Healthcare

2

Diane L. Kelly

Applying quality management in
healthcare: a systems approach

Last edition

3

Elizabeth R. Ransom, Maulik S. Joshi,
David B. Nash,
and Scott B. Ransom
Tony Bush

The healthcare quality book : vision,
strategy, and tools

Last edition

Last edition

Last edition

4

Year

Last edition

5

Mike Pedler, John Burgoyne, Tom
Boydell

Leadership and management
development
in education
A Manager’s Guide to Leadership: An
action learning approach

6
7

Justine Mercer, Bernard Barker, and
Richard Bird
Jean Hartley and John Benington

Human resource management in
education: contexts, themes, and impact
Leadership for healthcare

8

World Health Organization

9

Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, and
Molla S.Donaldson

10
11

Michael Leonard, Allan Frankel, Terri
Simmonds ; with Kathleen B. Vega
Jeffrey Harrison

12

Alan M. Zuckerman

Healthcare research methodology; A
Guide for Training in Research Methods
To Err Is Human: Building a Safer
Health
System
Achieving safe and reliable healthcare:
strategies and solutions
Essentials of strategic planning in
healthcare
Healthcare strategic planning

13

Bruce R. Schatz, Richard B. Berlin Jr.

Healthcare Infrastructure: Health
Systems for Individuals and Populations

14

Isabelle Joumard Peter Hoeller
Christophe André Chantal Nicq

Health Care Systems; Efficiency and
policy setting

Last edition

15

OECD

Last edition

16

Kieran Walshe

17

Pacllarulo M.A.

Improving Health Sector Efficiency: The
role of information and communication
technologies
Regulating health care; A Prescription
for Improvement?
Introduction to physical therapy

3

Last edition

Last edition
Last edition
Last edition

Last edition
Last edition
Last edition
Last edition

Last edition
Last edition

